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פסיבופאטיבו חולים ביו עבריינות

אדד משה
ה ק חל מ ה, ה לוגי מינו רי ק ת ל ט סי בר רמת-גן בר״אילן, אוני

א ו ב מ א.
י ״ ■ . ־ -

 המקרים, במרבית זאת; בקטגוריה החולים
 אף הם .ז נפש 'כחולי עצמם את רואים. אינם

מוטי חסרי ברובם; שהם ממצבם'ובוודאי גהביט
6להתרפא בציה ,3.

 הסבל ממצבם, סובלים אינם הפסיבופאטים
 מחלה זו הרחוקה. ו/או הקרובה לחברה כולו הוא

 את .ממנו ומונעת האיש של - באופיו הפוגעת
 הוא הפסיכופאם בקבוצה; ההשתלבות יכולת
 חברתנו, של בקונטקסט שהינו,סוציופאט. האיש

אימ אגרסיבי, חברתי, בלתי שהינו בכד, איפיוגו
 מסוגל אינו אשם, רגשות כמעט חסר. פולסיבי,

 חסר הוא הזולת. עם בני-קיימא קשרים לקשור
 מסוגל זה, איש עושה. הוא אשר בכל אחריות.

 דבריו אץ אך ביותר, מוסרי להיות ובשפתו בפיו
ץ להבדיל יודע הוא מעשיו. את חופפים  ‘ אמת ב
 לשקר מסוגל .הוא ־ אד לרע, טוב בץ לשקר,

שיקר.- שהוא יודע הוא כי אף בשקדיו, ולהאמין
A -■־י

 בעשייה בהיכשלו מהנסיון. לומד אינו הוא
 - שלא ולהבטיח חרטה להביע הוא יכול עבריינית,

בדיבודר־ךהוא־ יעמוד לא הוא :העבירה. על לחזור
הב- אשר את לבצע הדאשוגה, בהזדמנזת ישזב,

י * ■

 לעמוד מסוגל איבו זה, חולה לעשות. לא טית
 פועלים אינם . המוסריים המעצורים הגירוי. בפני

מסו אינו הוא האסורה. העשייה את ממנו למנוע
ה את עושה והוא מעשיו, בתוצאות לשאת גל

 מוכן אינו אותו. ישיג לא שהעובש כדי מכסימום
י מסקנות. להסיק

 יכול אינו התמדה.; חסר היבו הפשיכופאט
התר כאלה או" אחריות בעלי תפקידים לשאת

 את להרוס נטיה מראה והתמדה. קביעות שים
החבר הכבלים מכל לחופשי־ ולצאת המסגרות

 אם לאהוב, או להתקשר מסוגל -אינו הוא תיים.
 מתנהג הוא ההיפך. את מראה בהתנהגותוהוא כי

הוא מיניות; הרפתקאות רודף כי אם כאוהב
• • - f . ל

התקש של הכרזות ומכריז אוהב שהוא משוכנע
 ישנו לפסיכופאט ; נעלם הוא לפתע אך... רות,

לנדודים. הדחף
 סיבה ללא הפושע... אולי הוא הפסיכופאט

 הוא כי אף כורחו׳׳, ,״בעל ושמא... משמעותית,
 בקיומה רואה הוא חופשית. רצייה במעין פועל

ל מצליח הפרעה.ואינו חוקיה, על החברה של
ולדרישותיו^ לסדריה הסתגל

ו . , .

המחקר מטרת ב.

ה העשייה של קלאסיפיקאציה לערוך )1(
פסיכדפאטים. של מסויימת באוכלוסיה עבריינית,

<.להשולת, . )2( לזאת העבריינית, עשייתם א
 שקיבלנו, ממצאים .ע״ס סכיזופרניה חולים של

 מבית ■סכיזופרנים הכוללים מקבילים ממדגמים
__ ־■ '"־ ■' ׳:: אדילק.בק החולים

ת ג. סיי קר אוכלו מח ----- ה
 כ-. שהוגדרו _חזלים_210. המחקר באוכלוסיות. ... ..

 1976 ועד 1967 השנים בין שהו סםיכופאטים.-הם
 (צר- בורדו העיר ליד שבקאדילק הרפואי במרכז

פת).
 או קשים נפש לחולי .המיועד זה, רפואי ..מרכז. .

לפעול שהחל חדש מרכז. יחסית ׳ הינד מסוכנים
~... ' ~ .1963ב־

:קטגוריות משתי היבם אליו המגיעים החולים
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אדד פשה

 הצרפתי החוק עפ״י שנמצאו שפוטים תולים א)
 64 (סעיף העבריינית בעשייתם אחראיים לא

 הנשלחים מסוכנים או קשים הולים ב) לחוק).
 בחי היותם שעקב אחרים, רפואיים ממרכזים

להס בלא לאשפזם מסוגלים אינם רגילים, חולים
פוטנציאלית. בסכגה תכן

העברימות* של קלאשיביקציה ד»

).1 מם׳ טבלה (ראה

בממצאים עיונים ר,.
בהת הנ״ל בטבלת:הממצאים נעיין אם )1(

:נמצא פשיעה, של חטיבות לארבע מקדות

.. 6237% גנבה: יא)
*

תקיפה) (תוך 9.52
תקיפה) (בלא 52.85

62.37%

20.57%) :תקיפה ב)
 שכרות תוך 8.57
שכרות ללא 2.38
בגנבה מלווה 9.52

20.57%

13.4% המוסד: נגד עבירות ג)
אוגס 3.80
וגם לא בסידן 1.52
 מוסרית (התנהגות אמוראליוח 4.23

בפועל) — סוטה
 מוסרית מבחינה סוסה התנהגות 3.80

האקט ביצוע ללא

134%

 8.55% :רצח סביב ד)
 שהצליח רצת 5.23
לרצח נסיח ־ 1.90
 סכנה (שכללו לרצח איומים 142

להגשמה)

8-55%

מקבו הפטיכופאטים של שעבריינותם נראה
אופייה הנוכחית, המחקר צת  בפעילות בעיקרה מ

(גג ומתח גריות לחולה המעניקה חברתית אנטי
 ׳ - - י זקוק. ־כנראה, הוא, שלהם' ותקיפה) ה

הפסיכו- של עבריינותם את נשווה אם )2(
 סכיזופרנים של זו עם המחקר מקבוצת :אטים
נמצא שנים ולאותו רו ויממזמד מו^ית י-ייו ־״ימי

הרצח שכיחות העבריינים הסביזדפרגים. שבין
• I

1 מס׳ טבלה
• * - 

חאחוז ר ה ה מ העכירה סוג

5.23.■ 11 רצח
1.90 4 לרצח נסיון

ר3.57 ־ . 18 פאתולוגיח שכרות בעקבות ופציעה תקיפה
2.38 5 ופציעה תקיפה
3 4 0 8 אונם
1.42 3 ד לאונס גסיון

. 4.28---- '■■־י״ ---״9־---- ...■־ ־ — ־ ״״־ המוסח ־נגד עבירות
9 4 2 20 פיזית בתקיפה מלמה־ גנבה

5 2 4 5 ׳ 111 ־ גנבה
1.42 3 .........הצתה
4.28 9 לרצח איומים
3 4 0 8 ריאות אקסום בלא סוסה התנהגות
0.47 1 מספיקים פרטים ללא תיק

210 . . .סה״ב

חולים בין עבריינות

 גבו לרצח והנסיון
 (% הפסיכדפאטים

 ד האגרסיבית לות
'רמש, נגד יינות

העבירה הדג .

רצח 4

לרצח נסיון # * ״ן
-1

בע ופציעה תקיפה M
לפציעה הקיפה ..

. \• •גי. ״ y״
Jf

אינם
r־’*

4
לאוגס ■יון גס ר,-.־:.

*

המוס נגד עבירות
,w

בתקי פלורה גנבה
• *י• A

■־ גנבה
* • • $

הצתה פעולות .
irי י •

לרצח איומים
כ מוסרית התנהגות

ריאי: האקטים
מ פרסים ללא תיק *

סה״כ ,i.

בסג החולים בין *
. *ri

* 3( r( להבין יקשה
או ד״סכיזופרנים, בין; 4

tv׳ , י . י־’ 7 S< *4. . י v .  k *״ -

 * הפסיכופאטים, של- .
i 5 מם׳ ,4 ,3. .......

האלה מהטבלאות

 ה האגרסיביות א)
 ג הסכיזופרנים 'אצל

 הפשע את המבצעים
 ו פראנואידים, שהם

דליריום.

 האימפולסיבית ב)
ה כין ביותר שכיתה
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אדד משה

 מוסרית ־.גות

מוסרית ־בחינה

.. סכנה ■בכללו
. י . . • •

 עקבו- יכופאטים
 בפעילות בעיקרה

 (גג- ומתת גרידת
׳ זקוק• ־־.,

\

ז
1

 הפסיכו- של *תם
 סביזופרגים של י

 נמצא, שנים :אותן
הרצח שכיחות ב

*I

£

2
1
J,
4.
5. ■ 

52-£
1.4
4.2
3.(
0.4

131 פסיכופאטים חולים בין עבריינות

_( גבוהה_ בין מאשר )״3931%( יותר גבוהה לרצת והנסיון ר ת  כנגד 52.85 + 9.52 = 6237%מ
 הסכיזו- אצל מאשר )15.38 + 3.418 =ב 18.798 לפעי- הקשור בכל לכן, }7.13%( הפסיכופאטים

פרגים. בעבר־ כן לא בפציעה. המלווה האגרסיבית לות
כדלקמן: ייראה ההשוואתיים הממצאים פירוט הפפיכופאטים אצל ששכיחותה רכוש, נגד יינות

2 מס׳ מכלה

 * פכיזופרניס
האחוז מהפר

 פפיכופאפים
האחוז מספר העכירה סוג

J 27.35 32
״

5.23 11 רצח
3931 ן 11.96 1י 3*7 14 ^ 1,90 4 לרצח נסיון

85° J 18,79 ־ 1 10.95J 8.57 18 פאתולוגית שכרות בעקבות ופציעה תקיפה
1 7 . 9 ן 4

ל 2 1  1

2 3 8 5 ופציעה תקיפה
• t

1.709 2 3.80 8 אונס
5.98 7 1.42 3 לאונס נסיון
1,709 % 4.28 9 המוסר נגד עבירות
3.418 4 9.52 20 פיזית בתקיפה מלווה גנבה

1538 18 52.85 111 בה11
0.85 1 1.42 3 הצתה פעולות
6.83 8 4.28 9 לרצת איומים

ביצוע בלא סוטה מוסרית התנהגות
3.41 4 3,80 3 ריאוס האקסוס
2.56 3 0,47 1 מספיקים פרסים ללא תיק

117 210 סה״ב

פראנויה. חולי נמצאים בסכיזופרניה החולים בין *

 העבריינות של אופייה את להבין יקשה )3(
 זו עם להשוואה הצענו אותה הסכיזדפרנים, ■בין
בטבלאות נעיין כן, אם אלא הפסיכופאטים, ״ של

.5 ,4 ,3 מס׳

:להסיק ניתן האלה מהטבלאות

לרצח) ונסיון (רצח הקיצונית האגרסיביות א)
 אלו רק-בין ״ביותר הסכיזופרנים''גבוהה אציל

 אד בפדאגויה . חולים והם הפשע את המבצעים
 ב- מלווה מחלתם לאמור, פראבואידים, שהם

דליריום.

 היתד! העבריינית בעשייה האימפולסיביות ב)
ה- חולי ובין הפראגואידים בין ביותר שכיחה

פראנויה.
יותר בהרבה שכיתה רכוש נגד העבריינות ג)

3 מס׳ טבלה

4 פכיזופדגיס * סכיזופרניס פוג
1976 אדד אדד ש־ 1978 בגז השכירה

האחוז חטספד האחוז ̂ המספר -

35.185 19 28.57 22 ה גנב
1 3 5 1 1.29 1 הצתה

25.92 14 ■..41.55 32 רצח
37,03 20 28.57 22 תקיפה

• 54 77 סה׳׳ב

%
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אדד משה132

ה sss< 4 טבל
. 19ד6 ארד 1978 כנזש-אדד ■ י '

פרנואידים
 פכיזזופרניה

דלידיוס ללא י פרכדאידים
סכיזופרניה

ס אדליריז לל
העכירה סוג

•־
דאתלז המספד האחזז ר,משפד האחו? המספד האמון המספר

5 41.93 13 גנבה
0 3.22 1 הצחה
8 32.25 10 * רצח *
8 22.58 7 * תקיפה

21 31 סה״ב

5 מס׳ מסיה

 פכיזוזפרניה
)1976( ארד

פראנדיה) כולל (לא
האחוז המספר 1

; )1978( כנזש-אדד
 סכיזופרניה

 פראנויה) כולל (לא
האתת המספר

35.185 19 34.46 18 גנבה
1.85 1 1.92 1 הצתה

25.92 14 34.46 18 רצח
37.03 20 28.84 15 תקיפה

54 52 םה״כ

 הסכיזופרניות בצורות כי אם הפסיכופאטים, בין
 הפסיכדפאטים. של לזו משתווה היא דליריוס ללא

של איפיונה כי להדגיש זאת, בכל אבו, חייבים
 עבירה, באותה שמדובר אף זו, עבריינית פעילות

בהחלט. שובה
ו יודע העבריינית בעשייתו הפסיכופאט ד)

 ה- הסכיזופדנים בין עושה. הלא אשר את מבין
 .נוכל, לא )1( (עיין ומעניינים. הלוקים ממצאים

בנידון.) ולפרט לשוב כאן

16,6 3 42.85 15 23.80
0.00 0 2.85 1 0.00

72.22 13 2.85 1 38.09
11,11 2 51.42 18 38.09

18 35

עם'הלידה. ננטשו 2.85% שהם 6/210 )1 ־
■רוו לאימהות נולדו 6.66% שהם 14/210 )2

קות•
במשפחות גדלו 22.85% שהם 48/210 : )3

הרוסות.
 במשפחות גדלו 17.619% שהם 37/210 )4

ההורים. בין תמידיות מריבות עם
 עם הופקדו מהילדים 8.57% שהם 18/210 }5

 לשכה דודה, (סבתא, שלישי לגוף לידתם
- שיגדלום סוציאלית) ־ תפ יכולת מחוסר ־

האם. של תקין קוד
 2 אבות, 26 זוגות, 4 שהם — הורים 36 )6

כרוניים. שיכורים נמצאו אימהות,
 — אבות ושני אימהות 4 שהם — הורים 6 )7

).2.86%( נמשך פסיכיאטרי בטיפול היו
;רצח — 1 :כעבריינים נשפטו הורים 3 )8

.1.43%( וגניבה אונס — 1 גניבה; ־— 1 (
13 — היו הנחקרים 210 בין כי נציין )9

 היל- שבין הצעירים היו 21 יחידים, בנים
...רהאמצעים.4ו- דים

המשפחתי התא ו.

ם י ר ו ה 8ה
 המשפחתי שהתא מורים השובים הממצאים

 הגורמים בין היה העבריינים ד״פסיכופאטים של
ההת ו/או הפסיכופאטיה להתהוות הדומיבנטים

:נמצא הנחקרת באוכלוסיה העבריינית. נהגות

ת י אל צי האנטי-כו ף. הנהנו מה
 לראשונה הופיעה האבטי-הברהית ההתנהגות

ה 11—10 הגילאים בין ; 10—8 הגילאים בין
 ביותר; הגדולה היא הלימודים מספסל נשירה

הברו העברייניות הפעילויות מופיעות 14 בגיל
 בגיל העבריינית העשייה וכד׳, גניבה של רות

יותר, מאוחר י שבה. בתועלתיות ׳ מתאפיינת זה

פסיכו! חולים בין עבריינות

 ה מתרבה שנה, 17—15
 שבד מתתועלתיות גדולה

 נ 40/210ב- וכד׳). ביות
 ל והוכנסו אלה גילאים
ב יותר במיזמנים נמצאו

 מעז כנראה ;.שלהם נית
האתרים.

 ה שבו הפשיעה, גיל
 באוב ביותר, הגדולה נית
־24 מגיל שגת 24—14

J הסי! שאחת ונראה ירדה
v

•ד״• . ^ x * ״ ? {
V י

סיום העדות
שב הפסיכופאטים א) ;

ל יכלו לא שבהם בבתים
הבר להתנהגות שיביאם -
ל של מסגית לעצמם בנו '

Controls( לה: שתאפשר
הפסיכופא-ג׳ החברה. שות

להם. ונכנעו
 על המפקחת המערכת

 על מדבר פארין ביותר.
 ה״אני-העלי את שהדתיק

מופג׳ שלו ההגבה אמצעי
העל ה׳׳אני בגד — ריות !

 לז ״משליך״ הפסיבופאט
 על או אחר איש על פונו

בתח! מהצורך נפתר הוא ז
 ש: טוען, פארין האשם.

הוויחורי: ועם ההיתרים,
 האיסור׳־נ את ואילו לו, —

 העלה ״אני ל ההתכחשות
 מה! נכבד ולחלק לחברה

 ב אכן, הס י ■פסיכופאטים
 אן מציאותית היא גישתם

אמ (מאמינים מציאותיים
הפנימית״ ה׳׳שחיתות

< הנסיונות ■באותם טאתי,
שי ה״אני־העליוך׳ שרידי
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אדד משה

פרנואידים

האחוזהמפפר

16.6
0.00

72.23
11.11

n s

 הלידה. עם י נ; :
דוו- לאימהות :ולדו 6

במשפחות גדלו 22.1

 במשפחות גדלו 17,6:
 ההורים. בין ז
s עם הופקדו מהילדים 
 לשכה דודה, (סבתא, *
תפ־ יבזלת מחוסר — פ

 2 אבות, 26 זוגות, 4
כרוניים. בורים

J L/אבות
2( אטרייידמשך .8 6 %,(

 ;רצח — 1 :עבריינים
).1.43%( וגניבה אונס

 !3 — היו ים“הני~ :
■יב . ־דו  היל- שבין .
ים.

 לראשונה הופיעה דתית
ה 11—10 הגילאים ין
 ביותר; הגדולה היא :

 הברו־ העברייניות ייות
 בגיל העבריינית עשייה

יותר, מאוחר שבה. ות

פסיבופאטים חולים ביו עבריינות

 שבצידה שההנאה הגניבה מתרבה שנה, 17—15
מכו אופנועים, (גניבת שבה מהתדעלתיות גדולה

ב נשפטו הם מהמקרים, 40/210ב- וכד׳). ניות
 אלה עבריינים למוסדות. והוכנסו אלה גילאים
העבריי הקריירה בהמשך יותר כמיומגים נמצאו

 העבריינים עם המגע מעצם כנראה שלהם; נית
האחרים.

העבריי העשייה הופיעה שבו הפשיעה, גיל
 בין היה הנחקרת, באוכלוסיה ביותר, הגדולה נית
 העבריינות שכיחות 37—24 מגיל שבת 24—14

עצמו. האישפוז היא הסיבות שאחת ונראה ירדה

שיוט העדות
 גדלו הנחקרת, שבאוכלוסיה הפסיכופאטים א)

 מניעה כוח לעצמם ליצור יכלו לא שבהם בבתים
 שלא נראה תקינה. חברתית להתנהגות שיביאם

 Inner( נפשיים מעצורים של מסגרת לעצמם בנו
Controls( לדרי בהתאם לתפקד להם שתאפשר

 דהפיהם ע״י נשלטו הפסיכופאטים החברה. שות
להם. ונכנעו

 הלשה היתה התנהגותם על המפקחת המערכת
 איש כעל הפסיכופאט על מדבר פאריז ביותר.

 לו. במתכחש אד שלו העליון״ ה״אני־ את שהרחיק
המוס הדרישות נגד מופנים שלו ההגנה אמצעי

 לחיות. לו המפריע העליון״ ה״אגי נגד — ריות
מצ את קרובות לעיתים ״משליך״ הפסיכופאט

 ובכך כלשהי, אוטוריטה על או אחר איש על פונו
 וברגשות האחריות בתחושת מהצורך נפתר הוא

 עם ■ מזדהה שהפסיכופאט מוען, פאריז האשם.
 העניקה האב שדמות הוויתורים ועם ההיתרים,

 ■מעצמו. משליך הוא האיסורים את ואילו לו,
 ת-גם1־זדא-ההתכחש“■ל״אני־־העליון״ 'ההתכחשות“

 ה- כך ומשלם מהמציאות, נכבד ולחלק להברה
 מציאותיים. לא בחלקם, אכן, הם י פסיכופאטים1

 לא ואמונותיהם דרכם אד מציאותית היא גישתם
בשקריהם). עיוורת אמונה (מאמינים מציאותיים

מתב הפסיכופאט של הפנימית״ ה״שחיתות
 את לשחד עושה שהוא הנסיונות באותם טאת*

ההד תהליכי (לאחר שלו ה״אני-העליון״ שרידי
שהוא הסיבה, זו עליו). שעברו וההשלכה חקה
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 כלשהו, בתחום מתנהג, שהוא או מוסרי כה נשמע
 ״ההכשר״ את לו נותן זאת כל יתירה. במוסריות
האתרים. הרבים בתחומים הסוטה להתנהגות
 ״רצח עם מזדהה שהפסיכופאט טוען פאריז

 מלא הוא ולכן האב״, ״דמות עם במקום האב״
החברה. עם במרד והינו טינה

 כתוצאה הפסיכופאטיה בהתהוות רואה אדלר
 שמנעה בללית, הזנחה או מוסרית הונחה של

החבר הנורמות את לקלוט היכולה את מהילד
קשה ילדות על, מורה המחקר אוכלוסיית תיות.

_ . f , t

אפש שמנעה תקינת בלתי משפחתית ואווירה
נאותה. נפשית התפתחות של רות

ה את המיפרים הנפש חולי באוכלוסיית ב)
 של בראשיתו הפסיכופאט את לשבץ נוכל חוק,

הפסיכו- הסכיזלפדן. יימצא השני כשבקצהו הרצף
■ נמצא בגירויים, מהסך כנראה הסובל פאט, ב

* - ,

 הסכיזופרן לאילו אחריהם, המתמידים חיפושים
 מהם להשתחרר מנסה הרף ללא בהם המופגז

 התכנסות אי ואימפולסיבית יתירה פעילות ע״י
תוד-עצמית.

 פסיכופאטים הקולטות הקיימות, המסגרות ג)
 להגן היא מטרתן כן אם אלא .מתאימות, אינן

החברה. על

 וכן הקיימת במתכונתו הסוהר בית מסגרת
 בצרפת, ועבדנו שהינו בהם הרפואיים המרכזים

 מקדמות לא אך מקלטים, אלא מהווים אינם
שיקום.

 התופעה מול האונים חוסר בי לנו, נראה ד)
 אותו, יודעים שאיו מפני היאות הטיפול את מונע

 ביתן פיהם שעל החלקיים הממצאים יתאשרו אם
 חמור מליקוי סובלים. הפסיבופאטים בי לסבור,

 ואם האוטונומית, העצבים מערכת של בתפקודה
 התרופ- האמצעים ויימצאו המיפגע יאותר אכן

 פתרונה על התופעה אולי תבוא לטיפול, תיים
החלקי.

ה העצבים במערכת זה שמפגע הוא, ,ברור
נפ גורמים של תוצאה והוא ייתכן אוטונומית,

הפיזיו המערכות על המשפיעים וחברתיים שיים
לוגיות.
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הדן ,1950 גלי?; ואלינור שלדון של במחקרם .8  

באזורי נערים קבוצות 2 בין משווה בעבריינות  

“Unraveling Jeuvenile Delinquency",) עובי 

 .The Commonwealth Fund, N.Y) מוצאים

של להשפעתו הבאה ההתייחסות את  (xr (פרק  

הבאות הטבלאות באמצעות המשפחתי התא  :

(באחוזים) הרוסית משפחות

הפרש ■ עבריינים לא מבריונים .־ המשפחה מצב
*■

+26.2 34,2 60.4 הרוסה
—26.2 65.8 39.6 הדומה לא

(כאחוזים) המשפחה בחיי הפניעות ביב

הפרש עבריינים לא עבריינים
 הפגיעה ביב

דמשפהד! בחיי

18.0 9*2 27.2
 נפרדו ההורים

פעמים מספר

9.4 12.8 22.2
 נפרדו ההורים

התגרשו או

6.4 13.6 20.0
 או אחד הורה

מתו שביהם

8.0 6.0 14.0

 שניים אחד'או
 נעדרו מההורים

 במשך מהבית
יזתר אז שנד,

__ 3,8 0 ,0  _ _ 4.8
 את עזבו ההורים

בהיוולדו הנער

שכיתה פגיעה של וסוג ,סוג בכל כי מראה, הניתוח
עבריינית, הבלתי מן העבריינית הקבוצה

7

(באחוזים) תחליף חורה

הפרש שבריינים לא עבריינים המצב

—34.0 88.0 54.0 תחליף הודה אין
+34.0 12.0 464) תחליף הורה יש
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